
Mi Smart 1C Vantilatör

Kullanma Kılavuzu



Uyarılar
Yanlış kullanım elektrik çarpmasına, yangına, kişisel yaralanmaya veya 
başka hasarlara neden olabilir.

Elektrik çarpması, yangın, yaralanma veya diğer hasarları önlemek 
için fanın talimatlara göre düzgün şekilde takıldığından emin olun.
Fanı, monte edilmediği sürece bir elektrik prizine bağlamayın.

Fanı Kullanmak

Güvenlik Talimatları
Kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayın.

Önlemler
Kurulum

Hareket ettirmeden önce fanı kapatın ve fişini çekin.
Düşmesini ve kişisel yaralanmaya neden olmasını önlemek için 
fan ayağını sıkıca tutun.

Fanı Kullanmak

Güç Kablosu

Fan olağandışı sesler çıkarıyorsa, kötü kokular veriyorsa, aşırı 
ısınıyorsa veya düzensiz dönüyorsa hemen kullanmayı bırakın.
Çalışırken fana yaslanmayın veya eğmeyin.
Dahili mekanizmaya zarar vermemek için fanın kafasını arka 
arkaya itmeyin.

Fanı tamir etmeden veya hareket ettirmeden önce güç kablosunu 
prizden çekin.
Fanı her zaman kablodan değil de elektrik fişinden çekerek 
çıkarın.
Güç kablosu hasar gördüğünde, üreticiden veya satış sonrası 
servis bölümünden satın alınan orijinal bir güç kablosuyla 
değiştirilmelidir.
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Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazın güvenli bir şekilde 
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi ve tehlikeleri anlamaları 
halinde, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel 
yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik 
ve kullanıcı bakımı gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır. 

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın 
kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, 
duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi 
eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için 
çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Montaj tamamlandıktan sonra, korumaların herhangi bir amaçla 
çıkarılması kesinlikle yasaktır.

Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim 
altında tutulmalıdır.

Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, 
servis acentesi veya benzer kişiler tarafından değiştirilmelidir.
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Paket İçeriği

Alyan Anahtarı Ayak Vidası×1 Fan Izgara Vidası×1 Kullanma Kılavuzu
Motor & Üst Sehpa & 

Güç Kablosu

Alt Ayak 

Alt Stand

Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuarlar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek ürün ve işlevler, ürün 
geliştirmelerine bağlı olarak değişebilir.

1 2

Fan Montajı
(Ön Izgara, Fan Kanadı, Arka Izgara)

3

4

Fan Kanadı

Montaj Düğmesi 

7 8 9 10

Arka Izgara

Düğmesi

5 6



3. 1(1). Ayakta fan modu:    3    alt sehpayı
1  üst sehpaya bağlayın,   3    'ü şekilde
gösterildiği gibi     4    tabana takın.

Kurulum Talimatları

Wi-Fi Göstergesi
Hız/Gecikmeli Kapanma Göstergesi
Uyku Modu Göstergesi
Açma/Kapama Düğmesi
Hız Ayarı/Mod Anahtarı
Düğme Salınım Düğmesi
Planlanmış Kapatma Düğmesi

Merkez Nokta Göstergesi (ışık etkisi yok):
Fanın baş açısı aralığı için merkez noktası.

Genel Bakış

Üstten Görünüm

Motor & 
Üst Stand

Alt Stand

Güç Kablosu Ayak 
Ayak

Adım 1: Temel Kurulum 

1

3

4

Standı tabana sabitlemek için   8   taban 
cıvatasını saat yönünde çevirmek için 
ürünle birlikte verilen   7   Alyan 
anahtarını kullanın.
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1(2). Masa fanı modu: Üst   1    standı 
doğrudan tabana kurun. 4

3

8

2. Taban cıvatasını,  8   tabanın 
altındaki deliğe sokun.
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Kurulum Talimatları

 ①

 ②

Fan montajı

Ön ızgara Fan Bıçağı Komplesi Arka Izgara

2

11 12 13

2. Adım: Fan düzeneğini açın
2  fan düzeneğini aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi sökün: ①Ön ızgarayı, 
ızgaralar düzgün bir şekilde gevşeyene kadar saat yönünün tersine çevirin. 
②Ardından    11    ön ızgarayı    13    arka ızgaradan çıkarın ve    12    fan 
kanadı grubunu çıkarın.

13 6

12 5

Adım 4: Fan kanadı aksamını takın
  12  fan kanadı tertibatının merkez deliğini motor şaftı ile 
hizalayın ve şafta takın, ardından  5   fan kanat tertibatı 
topuzunu motor şaftına takın. Fan kanadı grubunu motor 
miline sabitlemek için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.

Adım 3: Arka ızgarayı takın
    

    



Kurulum Talimatları

Adım 5: Ön ızgarayı takın

Nasıl kullanılır

Ön ve Arka Izgarayı
Takmadan Önce
Üstten Görünüm

Ön Izgara
Hizalama İşareti

Ön Izgara
Hizalama İşareti

Arka Izgara Sağ
Hizalama İşareti

Arka Izgara Sol
Hizalama İşareti

Ön ve Arka Izgarayı
Taktıktan Sonra
Üstten Görünüm

Bir elektrik prizine bağlayın
Güç kablosunu bir elektrik prizine takın. Bir bip sesi duyduğunuzda, 
fan başarıyla bağlanır.

Fanı başlatmak için         düğmeye basın. İlk kez açıldığında, 
varsayılan hız yavaştır (1).

Not:       göstergenin açık olduğu anlamına gelir;       göstergenin kapalı olduğu anlamına gelir.

Fan çalışırken, durdurmak için          düğmeye basın ve basılı tutun.

Anahtarlama Hızı/Modu
Anahtarlama hızı

Hızı ayarlamak için        düğmeye basın. Her basışta ilgili durum 
göstergesi yanar (aşağıdaki tabloya bakın). Fan, tekrar açıldığında en son 
kullanılan hız modunu hatırlayacak ve uygulayacaktır.

Gösterge
statüleri

Pervane
hızı

Yavaş (1) Orta (2) Hızlı (3)

            

5

13

1. Ön Izgara   11   Hizalama İşaretini   13   Arka Izgara Sola Hizalama 
İşareti ile hizalayın ve ön ızgaranın arka ızgaraya düzgün şekilde 
yerleştirildiğinden emin olun.
2. Ön Izgara Hizalama İşareti, Arka Izgara Sağ Hizalama İşareti ile 
hizalanana kadar ön ızgarayı saat yönünde çevirin. Izgaraların güvenli 
bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

11

9

7

Adım 6: Ön ızgarayı sabitleyin
Fan   9   vidasını fan ızgarasının altındaki deliğe 
yerleştirin. Vidayı, ürünle birlikte verilen    7  
Alyan anahtarını kullanarak sıkmak için saat 
yönünde çevirin.



Nasıl Kullanılır

Mi Home Uygulaması ile bağlantı kurun

         Düğmeleri aynı anda basılı tutun ve bir bip sesi duyduğunuzda, 
fan bağlantı bekliyor demektir, ardından uygulama aracılığıyla bir 
cihazla eşleştirebilirsiniz.

Hava Akış Yönünü Ayarlayın

Hava akışını yukarı veya 
aşağı ayarlamak için fanın 
kafasını veya fan ızgarasını 
hafifçe kaldırın veya aşağı 
doğru bastırın.

20° yukarı

16° aşağı

Not:     göstergenin açık olduğu anlamına gelir;     göstergesinin kapalı olduğu anlamına gelir.

Planlanmış
Durum

Gösterge
Durumu

Kapalı 1 saat 2 saat 3 saat

Daha fazla gecikmeli kapatma seçeneği (8 saate kadar) için 
lütfen Mi Home/Xiaomi Home uygulamasına gidin.

Anahtarlama modu

Doğrudan esinti ve uyku modu arasında geçiş yapmak için 
düğmesini basılı tutun. Uyku modu göstergesi, uyku 
modundayken açıktır ve doğrudan esinti modundayken kapalıdır.

Not: Fan, varsayılan olarak doğrudan esintiye ayarlanmıştır. Fan, tekrar açıldığında en 
son kullanılan modu hatırlayacak ve uygulayacaktır.

Salınımı Etkinleştir/Devre Dışı Bırak
90° salınımı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  
düğmesine basın. Fan, tekrar açıldığında son kullanılan salınım 
ayarını hatırlayacak ve uygulayacaktır..

Gecikmeli Kapatma
Geç kapanma süreleri arasında geçiş yapmak için      düğmesine 
basın: 1 saat, 2 saat, 3 saat ve devre dışı, ilgili durum göstergesi/
göstergeleri yanacaktır (aşağıdaki tabloya bakın). Gecikmeli 
kapatma işlevini kullandıktan beş saniye sonra, durum göstergesi/
göstergeleri mevcut seçili hızın ilgili durumunu görüntüleyecektir.
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Uygulamayı indirmek ve yüklemek için QR kodunu 
tarayın. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı 
kurulum sayfasına yönlendirileceksiniz. İndirmek 
ve yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home" 
ifadesini arayın. Mi Home uygulamasını açın, sağ 
üstteki "+" öğesine dokunun ve ardından cihazınızı 
eklemek için komutları izleyin.

* Uygulama, Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home 
uygulaması olarak anılır. Cihazınızda görüntülenen 
uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.
Not: Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir, lütfen mevcut 
uygulama sürümüne göre talimatları izleyin.

Wi-Fi'ye bağlanma



Nasıl Kullanılır
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Wi-Fi Gösterge Durumu:

Wi-Fi
Durumu

Gösterge
Durumu

Yanıp Sönen
Turuncu

Yanıp Sönen
Mavi Mavi Turuncu

Bağlantı
bekleniyor Bağlanıyor Bağlı Bağlanılamadı

Fanın eşleştirildiği Mi hesabı değiştirildi.

Fanın bağlı olduğu yönlendirici değiştirildi.

Fanın bağlı olduğu yönlendiricinin hesabı veya şifresi değiştirildi.

Mi Home/Xiaomi Home uygulaması fanı kontrol edemez.

Wifi'yi Sıfırlama
Aşağıdaki tabloda listelenen durumlarda Wi-Fi bağlantısının 
sıfırlanması gerekir.

      ve        düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun Uzun bir bip 
sesi duyduğunuzda, Wi-Fi bağlantısı başarıyla sıfırlandı ve ardından 
Wi-Fi bağlantı bekliyor.

Çocuk Güvenlik Kilidi
Etkinleştirme

Çocuk kilidi işlevini Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında 
etkinleştirebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde, fan düğme işlemlerine yanıt 
vermeyecek

Devre Dışı Bırakma

Çocuk kilidi işlevini Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında devre dışı 
bırakabilirsiniz. Wi-Fi bağlantısını sıfırlamak veya fanı çıkarıp tekrar 
takmak da bu işlevi devre dışı bırakabilir.
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Sorun Giderme

Arıza

Fan Çalışmıyor

Wi-Fi
bağlanamıyor

Fan kanatları sıkışmış

Elektrik prizinden elektrik gelmiyor veya fana güç 
gelmiyor.

Fan kanadı tertibatı veya ızgaralar düzgün 
takılmamış.

Çocuk kilidi etkin.
Mi Home/Xiaomi Home uygulamasında çocuk kilidini devre 

dışı bırakın veya fanın güç bağlantısını kesip tekrar bağlayın.

Güvenli bir şekilde takıldıklarından emin olmak ve kontrol 
etmek için kullanım kılavuzundaki adımları izleyin.

Fanın gereksinimlerini karşılayan bir
elektrik prizine bağlayın.

Nedenler Çözüm

Wi-Fi bağlantısı 5 GHz'dir.

Fan yarım saatten fazla kapalı.

Fan kanatları yabancı bir nesne tarafından sıkışmış. Fanın fişini çekin ve yabancı cismi çıkarın.

Wi-Fi bağlantısını sıfırlayın.

2,4 GHz Wi-Fi bağlantısına bağlanın.


